
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 oktober 2020 

Vergadering via ZOOM 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Debbie Been; Sicco Weertman, Michiel Hemminga; 
Arda Wolterbeek en Johanna Huizer(notulist)

Gasten: Wil Martens en Cor Te Boekhorst


1. Opening. De voorzitter checkt of iedereen weet hoe het in zijn werk gaat met een 
ZOOM-vergadering en heet iedereen van harte welkom. Cor en Wil hebben geen 
aparte punten en zijn de hele vergadering aanwezig. Debbie wil graag dat de 
vernieuwbouw op de agenda komt. Onder punt 7 Wat verder ter tafel komt.


2. Concept Notulen DR-vergadering d.d. 2 september 2020. 
***  Laatste DR-vergadering was via ZOOM op 1 april. Was een bijzondere vergadering,   	
omdat we via ZOOM met veel betrokkenen vergaderden ivm de corona-	 	 	 	
maatregelen. 

***. N.a.v. het financiële Jaaroverzicht is er een mail binnen gekomen, dat ihkv de AVG de 
namen en bedragen moeten worden verwijderd. Is inmiddels gebeurd.

***. T.a.v. een groeps-app voor het hele dorp heeft Debbie gegevens, die zij zal 
doormailen aan Cor. Actie: Debbie

***  Cor zou contact gehad moeten hebben met dhr. van Berkum, maar hij weet van niets. 
Hij gaat er achteraan.

Er geen verdere op-aanmerkingen zijnde worden de concept notulen van september 
goedgekeurd, met dank aan de notulist...

3. Ingekomen post/mails: 
** n.a.v. Keerngouw 5. Volgens Oud Broek is de Keerngouw 5 geen beschermd 
Dorpsgezicht, dat betekent dat zij geen jurisdictie hebben. 

Inmiddels zijn alle vergunningen verleend.

** n.a.v. Julian van Spankeren is geslaagd met een mooi rapport over het te maken plein 
tzt in Broek. Het stuk is aan iedereen toegestuurd.

4. KEBO terrein.

Met Bram van Dam de voorzitter van de Ouderensoos is nu telefonisch contact over de 
problemen rondom de oud papier container. Stand van zaken: de huidige eigenaar GPV 
(Jerry Bregt) heeft laten weten dat de oud papier container 9 okt. verwijderd moet zijn. Dit 
is een eis van de nieuwe gegadigde voor het terrein HSB uit Volendam. Er is 
onduidelijkheid over of de koop al gesloten is. Volgens de wethouder zijn ze nog in 
onderhandeling. Bram v.D heeft geen contact met de gemeente. De ouderensoos heeft 
een plan bedacht en gaat afwachten hoe de gemeente daarop zal reageren. Er zijn 
verschillende opties bekeken, maar geen voldoet aan de eisen. Vanaf week 42 zal alleen 
het thuis ophalen weer mogelijk zijn. Er is onvoldoende toezicht mogelijk voor een open 
container met zoveel papier. In 2019 is er in totaal 164.000 kg opgehaald. De verwachting 
is dat het dit jaar boven de 200.000 kg uitkomt. De DR blijft graag op de hoogte van de 
afspraken en ontwikkelingen rondom de oud-papier-ophaal-problematiek!!

5. Onderdoorgang N247. 
Stand van zaken: G.S. heeft het voorstel van de Stuurgroep aangenomen en stelt voor om 
2 varianten uit te werken. (2x1 gescheiden rijbaan met vluchtstrook 80 km en 2x1 
gescheiden rijbaan met busstrook aan beide kanten, 80 km)

Dit wordt 26 okt. besproken in de Cie Mob&Financiën.

Er is een offerte verzoek in de maak voor een aantal aannemers. Eind 2021 moeten de 
offertes ingediend zijn. De keuze moet dan duidelijk zijn, evenals de financiering. 




Het PvA ziet er goed uit, het co-creatie proces wordt voortgezet. De belangen van alle 
Broekers worden zo goed mogelijk gewaarborgd. Er zal een vooroverleg zijn met de 5 
grote spelers (aannemers). Van de  DR wordt verwacht dat zij meedenkt over welke 
aannemer het wordt. Het draagvlak in het politieke domein is groter dan ooit.

Vraag: wie wil meepraten over de scenario’s?? 

** Er is een verzoek van een bewoner van de Parallelweg voor een gesprek. Dit zal op 
dinsdagavond 20 oktober zijn via ZOOM van 20.00 tot 21.00 uur. Vanuit de DR doen 
Goof, Debbie en Johanna mee. Onduidelijk hoeveel en wie er van de bewoners van de 
Parallelweg meedoen. Goof stuurt de link op dinsdag door. Actie: Goof 
6. Ratten/riool. 
Door vertrek van de betrokken ambtenaar Eric van Oostrum ligt het “dossier op zijn gat”. 
G.W. legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer als het hun eigen huis en/of 
terrein betreft. Alleen binnen het openbaar gebied ziet G.W. het als haar 
verantwoordelijkheid. Als DR zijn wij zeer ontevreden over deze houding! Cor brengt in 
dat de ratten en het riool aparte problematiek is. Er is een nieuwe begroting in de maak bij 
G.W.. Er zijn vragen gesteld over de ratten en de riool-problematiek. De verwachting/
planning is dat het riool begin volgend jaar wordt “aangepakt”. Wordt vervolgd!!

7. Wat verder ter tafel komt. 
*** Vernieuwbouw Havenrakkers, overleg hierover ligt stil. De verantwoordelijkheid voor de 
voortgang is nu bij SPOOR. G.W. laat weten dat er aan de voortgang gewerkt wordt, voor 
zover bekend.... Wat kunnen wij, als DR hier nog verder aan doen? Aan de bel blijven 
trekken is helaas het enige. Als extra punt moeten we de veiligheid in de gaten houden, 
n.a.v. deze laatste ontwikkeling. De veiligheid zou weleens een probleem kunnen worden 
in dit traject. Wordt vervolgd!!

*** Schouw. Het ziet er niet naar uit dat een echte Schouw mogelijk is binnen afzienbare 
tijd. Idee is om via ZOOM te vergaderen met de betreffende mensen, omdat wij, als DR, 
een aantal belangrijke punten hebben, die we graag willen bespreken. Vernieuwbouw en 
KEBO-terrein zouden er in ieder geval ter sprake gebracht moet worden. 

Actie: Goof/ Johanna 
8. Rondvraag. 
** Cor: naar aanleiding van de mogelijke verkoop van het KEBO-terrein aan HSB, die er 
een bedrijventerrein zou willen ontwikkelen (gaat het gerucht), wil hij het 
bestemmingsplan gaan bekijken. Vast dank !!


Er verder geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter (met dank aan allen) de ZOOM 
vergadering. 

Volgende DR-vergadering op 4 november wederom via ZOOM ivm de laatste corona 
maatregelen, die gelden tot zeker 11 november.


